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Reglement auditcommissie kwaliteit en veiligheid van zorg 
 

Preambule: 

Om haar taak als toezichthouder op het gebied van kwaliteit en veiligheid uit te kunnen 

voeren is er een auditcommissie kwaliteit en veiligheid van zorg. 

De commissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht (RvT).  

De commissie overlegt 2 maal per jaar (of vaker als dat gewenst is) met de bestuurder, de 

MT leden die verantwoordelijk zijn voor de zorg en de beleidsmedewerker, ter bespreking 

van relevante zaken m.b.t. kwaliteit en veiligheid van zorg. 

 

De RvT is integraal en collectief verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht.  

De belangrijkste taak van de commissie is namens de RvT, toezicht te houden op de 

integriteit, juistheid en effectiviteit van de door het bestuur en management gevoerde 

beleid en het aantonen van de borging van de kwaliteit & veiligheid. 

Kwaliteit betreft de inhoud van de zorg en de wijze waarop de zorg wordt verleend. 

Veiligheid betreft naast risico’s van zorgverlening aan de cliënt ook risico’s met betrekking 

tot gebouwen, apparatuur, voeding etc.  

 

De auditcommissie is een subcommissie van de RvT.  

De commissie rapporteert aan de RvT.  

De aanwezigheid van een commissie ontslaat de overige leden van de RvT niet van hun 

verantwoordelijkheid als toezichthouder op kwaliteit en veiligheid van zorg. 

Eén van de 2 RvT- leden neemt de rol van voorzitter van de auditcommissie op zich. 

 

1. Doel en taken auditcommissie kwaliteit en veiligheid 

De taak van de commissie is, het toezicht dat de RvT integraal en collectief uitoefent op het 

gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg, te ondersteunen. Zij rapporteren hun 

bevindingen en adviseren aan de RvT ten aan zien van de wijze waarop het bestuur 

invulling geeft aan: 

- Het bewaken van het kwaliteitssysteem en de interne/ externe audits voortkomend 

vanuit het lerend netwerk 

- Deskundigheidsbevordering op het gebied van kwaliteit en veiligheid 

- (Kwaliteits)ontwikkelingsprojecten vanuit de jaarplannen 

- Participatie van cliënten en familie 

- Tevredenheid van cliënten en familie t.a.v. wonen, zorg en welzijn  

- Waarderingen Zorgkaart Nederland 

- Monitoren kwalitatieve interne trendanalyses m.b.t. kwaliteit/ veiligheid 

- De naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van externe partijen 

zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg, instanties voor de toetsing voor vereiste 

kwaliteit en veiligheid van zorg  

- De naleving van de relevante wet- en regelgeving  

- Borgen van de kwaliteit van zorg 

 

De leden van de auditcommissie zijn tevens deskundig klankbord voor de bestuurder en 

desgevraagd de overige aanwezigen inzake deze onderwerpen. De commissie ontvangt 

daartoe alle relevante informatie op het gebied van kwaliteit en veiligheid Bijv. 

inspectieverslagen en rapportages. Deze zijn voorzien van een integraal oordeel van de 

bestuurder. De commissie heeft de bevoegdheid alle nadere informatie op te vragen die ze 

nodig acht.  

 

2. Bevoegdheden auditcommissie kwaliteit en veiligheid  

De RvT heeft met het vaststellen van dit reglement de commissie gemachtigd om: 
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- Informatie in te winnen: volledige en directe toegang te hebben tot de bestuurder en 

andere medewerkers van de stichting ten behoeve van de uitoefening van haar taken. 

Indien inlichtingen worden gevraagd aan medewerkers van de Koperhorst, informeert de 

commissie vooraf de bestuurder hierover. Indien de commissie - in het belang van haar 

taken - de bestuurder niet informeert, meldt een lid dit vooraf aan de voorzitter van de 

RvT. 

- Interne functionarissen voor informatieverstrekking uit te nodigen. 

- SOG of andersoortige professionele adviseurs in te huren voor advies, voor een ‘second 

opinion’ of andersoortige informatie naar behoefte, dit na overleg hierover met de 

bestuurder en de voorzitter van de RvT. 

 

3. Organisatie van de commissie 

- De auditcommissie kwaliteit en veiligheid is een formele subcommissie van de RvT die 

gevraagd en ongevraagd advies kan uitbrengen aan RvT en RvB. 

- De leden van de auditcommissie worden voor een periode van 4 jaar door de RvT 

benoemd. Bij tussentijdsaftreden wordt het toetredende lid voor 4 jaar benoemd. 

- De commissie bestaat uit twee leden van de RvT. 

- De leden hebben kennis op het gebied van kwaliteit en zorg. 

- Bij ontstentenis van één lid van de commissie behoudt de commissie haar 

bevoegdheden. 

 

4. Werkwijze 

De vergaderingen van de commissie worden opgenomen in de jaarplanning van de RvT en 

vinden plaats aan de hand van een agenda en er wordt een verslag gemaakt.  

De vergaderstukken worden ten minste een week van te voren verspreid onder alle leden 

van de commissie en in beginsel onder alle leden die permanent zijn uitgenodigd aan de 

vergaderingen deel te nemen. Het verslag wordt vastgesteld door de commissie en 

ingebracht in de vergadering van de RvT. 

 

5. Evaluatie 

De commissie beoordeelt 1 keer per 2 jaar haar eigen taken, verantwoordelijkheden en 

functioneren. Het reglement wordt 1 keer per 2 jaar geëvalueerd. 

 

 

 


